ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
област Пазарджик

На основание: чл. 43, ал. 2, чл. 44, ал. 2 от ЗДС, чл. 42, ал. 1, чл. 43, чл. 51
от ППЗДС, и на основание Заповед № ДС-114/14.05.2019 г. на Областен управител
на област Пазарджик.
ОБЯВЯВАМ:
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от
ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на следните имоти частна
държавна собственост, а именно:
1. ПИ с идентификатор 36124.501.537 по КККР на с. Капитан Димитриево, общ.
Пещера с площ 372 кв.м., ведно с построената в имота:
едноетажна сграда с
идентификатор 36124.501.537.1, ЗП от 56 кв.м. АЧДС №7047/06.12.2018 г. Начална
тръжна цена 5 150.00 лв. (пет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС. По сделката се дължи
ДДС.
2. ПИ с идентификатор 30572.50.44 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик с
площ 1127 кв. м., ведно с построените в имота: двуетажна сграда с идентификатор
30572.50.44.1, ЗП 70 кв. м. и едноетажна сграда с идентификатор 30572.50.44.2, ЗП 66
кв. м. АЧДС №7028/14.11.2018 г. Начална тръжна цена 18 460.00 лв. (осемнадесет
хиляди четиристотин и шестдесет лева) без ДДС. По сделката се дължи ДДС.
3. Двуетажна масивна сграда със застроена площ 50 кв.м., находяща се в УПИ XIII,
кв. 25 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград. АЧДС №6888/09.05.2018 г. Начална
тръжна цена 7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева) без ДДС. По сделката се държи
ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева, за всеки от имотите, който се
плаща по банков път, по сметка на областната администрация (указана в тръжната
документация).
Търгът ще се проведе на 17.06.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на Областна
администрация.
Подробно описание на имотите и изискванията към участниците ще бъдат посочени
в тръжната документация. Тръжната документация ще се продава от 03.06.2019 г. до 17.00
ч. на 07.06.2019 г. в касата на Областна администрация на цена 50.00 лева (с включен
ДДС). Заявленията за участие в търга и писмените ценови предложения, се подават в
запечатан непрозрачен плик в деловодството на Областна администрация от 10.06.2019 г.
до 17.00 ч. на 14.06.2019 г.
Телефони за справки: 034/40-00- (16,19).

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
(СТЕФАН МИРЕВ)

